
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 28.-án 
17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről.

Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Farkas László, Szabó Istvánné, Maróti János és 
Mikola Miklós Krisztián képviselők, valamint Veszner József címzetes főjegyző. 

Pusztai  László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 
minden  tagja  jelen  van,  a  határozatképes  ülést  megnyitja.  A pontosított  írásos  napirendi 
javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    130/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  

Napirendi pontok:

1./ A felvételi körzethatárokra vonatkozó rendelet módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

2./  A Rinyamenti  Szociális  Szolgáltató  Központ  Szakmai  Programjának  és  Alapító 
Okiratának módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

3./ Az NKI maximális csoport/osztály-létszámainak engedélyezése.
Előadó: Pusztai László polgármester

4./ A Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

5./  A  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  fizetendő  díjakról  szóló  rendelet 
módosítása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelet módosítása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

7./  A települési  folyékony  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  szóló  15/2005. 
(XII.31.) rendelet módosítása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

8./  A  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  13/2000.  (XII.21.)  rendelet 
módosítása.

Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

9./ A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

10./ A körjegyzőségi hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 
célok meghatározása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

11./ Egyéb ügyek

1./ A felvételi körzethatárokra vonatkozó rendelet módosítása.
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Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.

A  képviselő-testület  a  módosító  rendelet  elfogadására  vonatkozó  javaslatot  5  igen 
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadva  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képező következő rendeletet alkotja:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete

az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak 

meghatározásáról, az általános iskolai felvétel, átvétel szabályairól és a sajátos helyzet 

meghatározásáról szóló 12/2011. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./  A Rinyamenti  Szociális  Szolgáltató  Központ  Szakmai  Programjának  és  Alapító 
Okiratának módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.

A módosítás jóváhagyására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadja:

Ötvöskónyi   Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének  __131     /2011.  (XII.28.)   
önkormányzati  határozata  Rinyamenti  Szociális  Szolgáltató  Központ  Szakmai 
Programjának és Alapító Okiratának módosításáról.

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rinyamenti  Szociális 
Szolgáltató  Központ  Alapító  Okiratának  és  Szakmai  Programjának  módosítását,  a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

3./ Az NKI maximális csoport/osztály-létszámainak engedélyezése.
Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.

Az írásban is  kiadott  határozati  javaslatot  a  testület  5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadja:
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Ötvöskónyi   Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének  __     132/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati határozata az NKI osztály/csoport létszámairól.

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  Nagyatádi 
Központú Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nagyatádi 
Óvoda,  Általános  Iskola,  Sportiskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
közoktatási  intézmény  nagyatádi  óvodájában  és  két  iskolájában,  a  jogszabályban 
meghatározott  csoport/osztálylétszámok  eltérésének  melléklet  szerinti 
engedélyezésével.
Határidő: 2011. december 30.
Felelős: Pusztai László polgármester

4./ A Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Pusztai László polgármester

Kiegészítés, kérdés nincs.

A módosítás jóváhagyására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadja:

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének     133/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati  határozata  a  Többcélú  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosításáról.

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rinyamenti  Kistérség 
Többcélú  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítását  a 
jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

5./  A  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  fizetendő  díjakról  szóló  rendelet 
módosítása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

Kiegészítés, kérdés nincs.

Hozzászólások:

Pusztai László polgármester

Kijelenti,  hogy tudomásul vették a nagyatádi díjképzést, a rendeletben javasolt díjtételeket 
annak  figyelembevételével  alakították  ki.  Kéri  az  üzemeltetési  szerződés  módosításának 
jóváhagyását is, tekintettel arra, hogy az már csak töredékévre szólna.
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A  képviselő-testület  a  módosító  rendelet  elfogadására  vonatkozó  javaslatot  5  igen 
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadva  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képező következő rendeletet alkotja:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 12/2010. (XII.14.) 

rendelet módosításáról

A rendelet  elfogadását  követően  a  polgármester  az  üzemeltetési  szerződés  módosításának 
jóváhagyására vonatkozó javaslatot is szavazásra bocsátja, azt a testület  5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének     134/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati határozata az üzemeltetési szerződés módosításáról.

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dunántúli  Regionális 
Vízmű  Zrt-vel  kötött  üzemeltetési  szerződés  jegyzőkönyv  melléklete  szerinti 
módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004. (IX.13.) rendelet módosítása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

Kiegészítés:

A polgármester  arról  tájékoztat,  hogy a kistérségi  polgármesterekkel  közösen léptek  fel  a 
szolgáltató által jelzett díjemelés mértéke ellen. Tudomásul véve az üzemanyagárak drasztikus  
emelkedését,  maximum  8  %-os  díjemelést  tudnak  elfogadni,  ezért  javaslata  az,  hogy  a 
beterjesztett módosító rendeletet egyelőre ne fogadják el.

Kérdés, hozzászólás nincs.

A  testület  a  rendeletmódosítás  mellőzésére  vonatkozó  javaslatot  5  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    135/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati határozata a szilárd hulladékkezelési díjról.
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A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a beterjesztett módosító rendeletben közölt  
díjat ne fogadják el, a díjcsökkentés érdekében felhatalmazza a polgármestert további 
tárgyalások lefolytatására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

7./  A  települési  folyékony  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  szóló  15/2005. 
(XII.31.) rendelet módosítása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.

A  képviselő-testület  a  módosító  rendelet  elfogadására  vonatkozó  javaslatot  5  igen 
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadva  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képező következő rendeletet alkotja:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő–testületének

16/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2005. (XII.31.) 

rendelet módosításáról

8./  A  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  13/2000.  (XII.21.)  rendelet 
módosítása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

Kiegészítés, kérdés nincs.

Hozzászólások:

Pusztai László polgármester

Megállapítja, hogy a rendelet a koncepció tárgyalásakor elhatározottaknak megfelelően került 
beterjesztésre. Hangsúlyozza, hogy az adó az emelés ellenére sem fedezi az átvállalt lakossági 
szemétszállítási díjakat. 

A  képviselő-testület  a  módosító  rendelet  elfogadására  vonatkozó  javaslatot  5  igen 
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadva  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képező következő rendeletet alkotja:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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17/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelet-tervezete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2000. (XII.21.) számú rendelet 

módosításáról

9./ A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

Kiegészítés, kérdés nincs.

Hozzászólások:

Pusztai László polgármester
A polgármester arról tájékoztat,  hogy az üzemeltető vállalta egy esőbeálló saját költségére 
történő megépítését, mellyel teljessé tehetik a ravatalozó felújítását. 

A testület  az írásos határozati javaslatot  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    136/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati határozata a köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálatáról.  

1./  A képviselő-testület  köztemetőkre  vonatkozó  díjak  mértékét  felülvizsgálva  úgy 
határoz, hogy azokat nem emeli.

2./ A testület a köztemető üzemeltetésére vonatkozó szerződést az előterjesztés szerint 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

3./  A  testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  üzemeltetőtől  kérje  be  a  temető 
üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi elszámolást. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

10./  A körjegyzőségi  hivatal  köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját  képező 
célok meghatározása.
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.

A teljesítménykövetelmények  alapjául  szolgáló  célok  előterjesztés  szerinti  jóváhagyására 
vonatkozó polgármesteri javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja:

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének__    137/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati határozata a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló 
célok meghatározásáról.
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Ötvöskónyi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célokat az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

11./ Egyéb ügyek.

1. Községi címer, zászló.  

A  polgármester  tájékoztat  arról  a  megkereséséről,  mely  a  községi  címer  és  zászló 
megjelentetéséről szól. Úgy gondolja, hogy ilyen költséget nem kell felvállalniuk, a községi 
honlapon a jelképekről bárki tájékozódhat. Kéri a testület egyetértését.
Javaslattal a képviselő-testület egyetért, döntés nem szükségeltetik.

2. Konyha üzemeltetése.  

A polgármester ismerteti  a  vállalkozó levelét,  melyben arról  tájékoztat,  hogy a Nagyatádi 
Közoktatási  Intézmény immár  több,  mint  1  millió  forinttal  tartozik  neki  az  óvodáskorúak 
étkeztetése után. Reméli a tartozás mielőbbi kiegyenlítését.

3. START munkaprogram.  

A polgármester közli, hogy információi szerint kb. 2 hetet csúszik a program indulása.

4. Számlavezetés jóváhagyása.  

E  napirend  keretében  a  körjegyző  kéri  a  testület  egyetértését  a  körjegyzőség 
számlavezetőjének  megváltoztatásához,  tekintettel  arra,  hogy  Segesd  Község 
Önkormányzatának  bankszámlavezetője  2012.  január  1.  napjától  a  Somogy  Takarék  lesz. 
Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár a váltást tudomásul vette, azt az OTP felé jelezték, a 
bankszámlaszerződést felmondták.

Kérdés, hozzászólás nincs.

A váltás  jóváhagyására  vonatkozó  polgármesteri  javaslatot  a  testület  5  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja:

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    138/2011.  (XII.28.)   
önkormányzati határozata a körjegyzőség számlavezetőjének változásáról.

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a 
Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége számlavezetője 2012. január 1-
től a Somogy Takarék legyen, a változást jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester
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Az  ülés  végén  a  polgármester  jóleső  érzéssel  nyugtázza,  hogy  az  önkormányzat  anyagi 
helyzete stabil, a testület munkáját személyi konfliktusok nem terhelték. Bejelenti, hogy az év 
végén  2  millió  300  ezer  forint  összegű  támogatást  kaptak,  mely  tovább  erősíti  az 
önkormányzat gazdasági alapjait.

Mivel más hozzászólás nincs, eredményes, boldog új évet kívánva megköszöni a megjelenést, 
az ülést berekeszti.

Kmf.

Pusztai László Veszner József
polgármester címzetes főjegyző


